
          
 
 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
ประเมินผลงาน 150 วัน ผูวาฯ สุขุมพันธ 

 
   เ น่ืองดวยวันที่ 15 มิถุนายน น้ี ครบ 150 วัน ในการปฏิบัติหนาที่ ในตําแหนงผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธ บริพัตร ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงได
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 150 วัน ผูวาฯ สุขุมพันธ” ขึ้น โดยเก็บขอมูลจาก
ประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ในทุกสาขาอาชีพที่มีทะเบียนบานอยูในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 1,161 คน 
เปนเพศชายรอยละ 47.5 และเพศหญิงรอยละ 52.5 เม่ือวันที่ 9 – 11 มิถุนายน ที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 

         
1. คะแนนความพึงพอใจตอผลงานดานตางๆ ของผูวาฯ  กทม. พบวา ได คะแนนเฉลี่ย 4.88 จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน   โดยความพึงพอใจดานการศึกษาและคุณภาพชีวิตไดคะแนนสูงสุด คือ 
5.45 ขณะที่ ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินไดคะแนนต่ําสุด คือ 4.42 โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

 
- ดานการศึกษาและคุณภาพชีวิต..................................มีคะแนนเฉลี่ย 5.45 
- ดานศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาเมือง...........................มีคะแนนเฉลี่ย 5.14 
- ดานความสะอาดและสิ่งแวดลอม.....................................มีคะแนนเฉลี่ย 5.03 
- ดานเศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพ................................มีคะแนนเฉลี่ย 4.78 
- ดานการจราจรและขนสงมวลชน.....................................มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 
- ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน..........................มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 

 
2. ความเห็นตอสภาพโดยรวมของกรุงเทพมหานคร หลังการปฏิบัติงานในตําแหนง ผูวาฯ กทม. ของ 
ม.ร.ว. สุขุมพันธ บริพัตร ครบ 150 วัน  

 
  - เหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง......................................รอยละ 68.8 
  - เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น.....................................รอยละ 21.8 
  - เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แยลง....................................รอยละ  9.4   
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3. หากเปรียบเทียบความคาดหวังเมื่อตอนที่ ม.ร.ว. สุขุมพันธ  บริพัตร ไดรับเลือกเปน   
    ผูวาฯ กทม. กับผลงานที่ปรากฏในขณะนี้ พบวา 
  
 - ดีกวาที่คาดหวังไว...........................................รอยละ 7.1 
 - พอๆกับที่คาดหวังไว......................................รอยละ 43.6  
 - แยกวาที่คาดหวังไว.........................................รอยละ 12.9  
 - ไมไดคาดหวังไว.............................................. รอยละ 36.3 
 
4. คะแนนความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูวาฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธ บริพัตร   
    พบวา ไดคะแนนเฉลี่ย 5.27 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  โดยเรื่องความซื่อสัตยโปรงใสไดคะแนน
สูงที่สุด ในขณะที่เร่ืองความฉับไวในการแกปญหาไดคะแนนต่ําท่ีสุด    ดังนี้ 

 
 - ความซื่อสัตยโปรงใส.................................................รอยละ 6.01 
 - ความขยันทุมเทในการทํางาน......................................รอยละ 5.44 
 - ความคิดริเริ่มสรางสรรคแปลกใหม...............................รอยละ 5.16 
 - การปฏิบัติตามนโยบายที่ไดแถลงไว.............................รอยละ 5.11 
 - การปฏิบัติงานใหเห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรม..................รอยละ 5.04 
 - ความฉับไวในการแกปญหา.........................................รอยละ 4.84 
   
5. จุดเดนในการทํางานของ ม.ร.ว. สุขุมพันธ  บริพัตร ที่ควรรักษาไว คือ  
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 - ซื่อสัตยสุจริต ..........................................................รอยละ 42.0 
 - ไมมีจุดเดนในการทํางาน............................................รอยละ 30.0 
 - สุภาพ ออนโยน ........................................................รอยละ 12.8 
 - มีความคิดริเริ่ม..........................................................รอยละ 3.4  
 - อ่ืนๆ อาทิ ทีมงานดี ตั้งใจทํางาน เปนตน.....................รอยละ 11.8 
 
6. จุดดอยในการทํางานของ ม.ร.ว. สุขุมพันธ  บริพัตร ที่ควรปรับปรุงแกไขมากที่สุด คือ    
     (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 - ทํางานชา ............................................................................................รอยละ 30.6 
 - ไมมีจุดดอยในการทํางาน........................................................................รอยละ 22.3 
 - ไมมีผลงานใหเห็นเปนรูปธรรม.................................................................รอยละ 16.4 
 - ไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการแกปญหาจราจร..............................................รอยละ 7.6 
 - ลงพ้ืนที่นอย เขาไมถึงประชาชน .............................................................รอยละ 5.9 
 - ขาดการประชาสัมพันธผลงาน..................................................................รอยละ 3.9 
 - อ่ืนๆ อาทิ ไมกลาแสดงความคิดเห็น ไมมีโครงการใหมๆ เปนตน................รอยละ 13.3 
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7. เร่ืองที่อยากใหผูวาฯ กทม. ดําเนินการโดยเรงดวน 5 อันดับแรก คือ  
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 - แกปญหาจราจร..................................................................................รอยละ 48.7 
 - สรางอาชีพ สรางรายได แกปญหาคาครองชีพใหคนกรุงเทพฯ...................รอยละ 9.0 
 - สรางผลงานใหเห็นชัดเจนกวานี้..............................................................รอยละ 8.9 
 - ดูแลเรื่องความสะอาดของถนน ตลาด แมนํ้า คูคลอง.................................รอยละ 6.4 
 - ใสใจเร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนกรุงเทพฯ...................รอยละ 5.4  
  
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4
 

รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปที่มีทะเบียนบานอยูในเขตกรุงเทพมหานคร         

ในประเด็นตอไปน้ี 
1. คะแนนความพึงพอใจตอผลงานดานตางๆ  ของผูวาฯ กทม. ม.ร.ว.สุขุมพันธ บริพัตร  
2. สภาพโดยรวมของกรุงเทพฯ หลังการปฏิบัติงาน 150 วัน ในตําแหนงผูวาฯ กทม. ของ  
    ม.ร.ว. สุขุมพันธ บริพัตร  
3. เปรียบเทียบความคาดหวังของคนกรุงเทพฯ เม่ือตอนที่ ม.ร.ว. สุขุมพันธ  บริพัตร ไดรับเลือกตั้งเปนผูวาฯ 
กทม. กับผลงานที่ปรากฏในขณะนี้ 

4. คะแนนความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูวาฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธ บริพัตร  
5. จุดเดนในการทํางานของ ม.ร.ว. สุขุมพันธ  บริพัตร ที่ควรรักษาไว 
6. จุดดอยในการทํางานของ ม.ร.ว. สุขุมพันธ  บริพัตร ที่ควรปรับปรุงแกไข 
7. เรื่องที่ตองการใหผูวาฯ กทม. ดําเนินการโดยเรงดวนในขณะนี้ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ที่มีทะเบียนบานอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร ดวยวธิกีารสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมเขตการปกครองทั้งเขต
ชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน จํานวน 33 เขต ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ธนบุรี 
บางกอกนอย บางกะป บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก  บึงกุม ปทุมวัน  ประเวศ 
ปอมปราบศัตรูพาย พญาไท พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ มีนบรีุ ราชเทวี วังทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง 
สาทร สัมพันธวงศ หนองจอก หลักสี่ และหวยขวาง  จากนั้นจึงสุมถนนและประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยาง
เปนระบบ และใชวิธีเกบ็ขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตวั ไดกลุมตัวอยางทั้งสิน้ 1,161 คน เปนเพศชายรอยละ 
47.5   และเพศหญิงรอยละ 52.5 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอ

คําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  9 – 11 มิถุนายน 2552 

 
     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  15 มิถุนายน 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 552 47.5 
            หญิง 609 52.5 

รวม 1,161 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 327 28.2 
            26 ป – 35 ป 331 28.5 
            36 ป – 45 ป 264 22.7 
            46 ปขึ้นไป 239 20.6 

รวม 1,161 100.0 
การศึกษา   
             ต่ํากวาปริญญาตรี 559 48.1 
             ปริญญาตรี 550 47.4 
             สูงกวาปริญญาตรี 52 4.5 

รวม 1,161 100.0 
อาชีพ   
               ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 130 11.2 
                พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 288 24.8 
             คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตวั 308 26.5 
             รับจางทั่วไป 146 12.6 
                พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 92 7.9 
                อ่ืนๆ อาทิ นิสิตนักศึกษา อาชพีอิสระ วางงาน 197 17.0 

รวม 1,161 100.0 
 

 
 
 
 


